
WYKAZ  ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
 

 

Lp. Nazwisko i Imię Rodzaj zajęć 

1.  BOREK Jadwiga  
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów technikum. Zajęcia 

przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki.   

2.  CZEMPAS Jerzy Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego. 

3.  DURSKA Renata Zespołowe gry sportowe. Zajęcia na pływalni „Delfin”. 

4.  DZIWIK  Barbara  
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego klas 4AT 

i 4CT. 

5.  Ks. DUNAJ Marcin Szkolne Koło Caritas 

6.  GÓRKA Paweł 
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk 

– kwalifikacja E.12 – część pisemna 

7.  KASPRZYK Tomasz 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja B.21 – część pisemna. 

Warsztaty z robotyki. 

8.  KŁUSEK Andrzej 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie: 

technik elektryk – kwalifikacja E.07 – część pisemna (I półrocze)  

technik elektryk – kwalifikacja E.08 – część pisemna (II półrocze) 

9.  KONKOL Halina 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki. Zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów technikum z matematyki i fizyki. 

10.  KONKOL Jerzy Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

11.  KRAS Tomasz 

Koło informatyczne – projektowanie stron WWW/gry WWW. Przygotowanie 

uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk  – kwalifikacja E.14 – 

część pisemna i praktyczna. 

12.  KUCA Paweł  
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk 

– kwalifikacja E.13 – część praktyczna. 

13.  
KUCHARCZYK 

NOWAK Barbara 

Zajęcia przygotowujące do matury z j. angielskiego. Zajęcia wyrównawcze  dla 

uczniów technikum z j. angielskiego. 

14.  
KURYŁOWICZ 

Magdalena  
Koło przedsiębiorczości ,, Bądź przedsiębiorczy”. Szkolne Koło Caritas 

15.  LAMPART Sławomir  

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodach: 

elektryk – kwalifikacja E.07 – część pisemna (I półrocze) 

elektryk -  kwalifikacja E.08 – część pisemna (II półrocze) 

16.  ŁAPIŃSKI  Paweł  
Kółko informatyczne – programowanie. Zajęcia przygotowujące do egzaminu 

maturalnego z informatyki. 

17.  MALICKA Dorota Zajęcia wyrównawcze z teoretycznych przedmiotów zawodowych.   

18.  
MANDZELOWSKA 

Agnieszka 
Zajęcia wyrównawcze  z języka niemieckiego. 

19.  MARTKO Paweł Zajęcia wyrównawcze z pracowni elektrycznej i elektronicznej. 

20.  MAZUR Edyta 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii i wos-u. Klub – 

kółko miłośników historii.  

21.  NIEROJEWSKA Beata Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 

22.  NOWAK Andrzej 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodach: 

technik elektryk -  kwalifikacja E.24 – część pisemna (I półrocze) 

technik elektryk – kwalifikacja E.08 – część praktyczna (II półrocze). 

23.  NOWAK Krzysztof  
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu w zawodzie technik informatyk 

– kwalifikacja E.12 – część praktyczna 



24.  PEŁDIAK Grażyna 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki. Zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów technikum z matematyki. 

25.  RUŁKA Andrzej Koło plastyczno – graficzne.  

26.  
SAGAN MAGOŃ 

Sylwia 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów technikum z j. angielskiego. 

27.  SMELA Elżbieta Kółko z języka niemieckiego. 

28.  
SZEREMETA 

SZCZUREK Jolanta 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego dla klasy 

4BT. Szkolny Klub Poetycki. 

29.  TROJNAR Krystyna Szkolny Klub Poetycki /  Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 

30.  WŁODYKA Romuald Zajęcia sportowe. 

31.  
ZAGRODNIK 

Zbigniew 
Warsztaty z robotyki. Kółko animacji Flash. 

32.  ZAJCHOWSKA Iwona Koło plastyczne. 

33.  SKRZYPIEC Kamil  Koło plastyczno – graficzne. 

34.  BIENIEK Danuta 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z geografii 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów klas gimnazjum z geografii 

Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas  gimnazjum. 

35.  CHUCHLA Barbara 

Zajęcia przygotowujące uczniów klasy 3a do egzaminu gimnazjalnego z j. 

angielskiego. Zajęcia przygotowujące uczniów klasy 3a, 3c i 3e do egzaminu 

gimnazjalnego z języka polskiego. 

36.  
CYRAN-DZIOCH 

Joanna 

Zajęcia wyrównawcze/przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego   

z j. angielskiego. 

37.  
KWAŚNIAK 

Magdalena 

Zajęcia wyrównawcze/przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego   

z j. angielskiego. 

38.  MISIAK Karina 
Zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego. Zajęcia przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego z języka hiszpańskiego. 

39.  PÓŁTORAK Iwona 
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z chemii. 

Zajęcia wyrównawcze z  chemii  dla uczniów gimnazjum. 

40.  SZOSTECKA Alicja 

Kółko matematyczne. 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów gimnazjum. 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. 

41.  CZOPIK Renata 
Zajęcia wyrównawcze z biologii dla uczniów gimnazjum i technikum. 

Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z biologii. 

42.  WALAT Maja 
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego. 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów gimnazjum i technikum z. j. angielskiego.  

43.  
WOJCIECHOWSKI 

Grzegorz 
Zajęcia sportowe - gry zespołowe. 

44.  GROŃSKA Ewa Zajęcia sportowe - gry zespołowe. 

45.  SKALSKA Agnieszka  Zajęcia sportowe - gry zespołowe. 

 

 
 

 

 

 


